
 

 

 

Великден в Дубай с Fly Dubai 
 

Маршрут: 
София - Дубай - София  
Дати на отпътуване: 
09.04.2017 г.  
Транспорт: Самолет 
 
 
ПРОГРАМА  
ПЪРВИ ДЕН/София - Дубай  
Заминаване от летище София Т2 с директен полет на авиокомпания Флай Дубай до Дубай. 
Посрещане на Летището в Дубай от представител на фирмата – партньор на български език. 
Трансфер до хотела, настаняване и нощувка.  
 
ВТОРИ ДЕН/ Дубай  
Закуска.  
Обзорна обиколка на Дубай с екскурзовод на български език (продължава около 4-5 часа): 
Включено в пакетната цена  
Дубай е най-впечатляващият и космополитен град в Арабските Емирства - метал, блясък и стъкло. 
Ще почувствате арабския дух и атмосферата на „стария” Дубай като първо се отбием в Бастакия - 
историческата част на Дубай, където се намират най-старите постройки. Тук можете да видите 
специфичните за арабския свят вятърни кули за охлаждане, които стърчат над всяка къща и играят 
ролята на естествени климатици. Следва посещение на Музея на Дубай където ще се докоснете до 
традицията и културата на емирството. След посещението на музея, продължаваме с "Abra" (водно 
такси), с което ще пресечем Дубай Creek,за да достигнем до другата страна, където са суковете 
(пазарите) за подправки и злато, и ще имате свободно време за кафе или обяд. Ще продължим към 
най-емблематичната забележителност на Дубай – седемзвездният хотел Burj Al Arab, колоритния Сук 
Madinat Jumeirah, който отразява типичния арабски стил. Трансфер до избрания от Вас хотел и 
настаняване.  
 
ТРЕТИ - СЕДМИ ДЕН/ Дубай  
Закуска. Възможност за допълнителни екскурзии. Вечеря.  
 
ОСМИ ДЕН/ Дубай - София  
Освобождаване на хотела до 07:00ч.  
Трансфер до летището в Дубай за обратен полет до България. Пристигане в София.  

Ibis Styles Dragon Mart www.ibis.com/gb/hotel-9633-ibis-styles-dragon-mart-dubai/index.shtml 
Цени 
BB 

Дата База 
Възрастен 
в двойна 
стая 

Единична 
стая 

Дете (2-
11.99г.) в 
стандартна 
стая 

Възрастен 
в семейна 
стая 

Дете (2-
11.99г.) в 
семейна 
стая 

Второ 
дете (2-
11.99г.) в 
семейна 

http://www.ibis.com/gb/hotel-9633-ibis-styles-dragon-mart-dubai/index.shtml


 

 

стая 

02.04.2017 г.  BB 1298 лв. 1597 лв. 964 лв. 1633 лв. 964 лв. 1633 лв. 

09.04.2017 г.  BB 1298 лв. 1597 лв. 964 лв. 1633 лв. 964 лв. 1633 лв. 

 Somewhere Hotel Tecom http://somewhere-hotels.com/tecom-home/ 

Дата База 
Възрастен 
в двойна 
стая 

Единична 
стая 

Възрастен на 
допълнително 
легло 

Дете до 6,99г. 
без 
допълнително 
легло 

Дете до 11,99г. 
на 
допълнително 
легло  

02.04.2017 г.  BB 1552 лв. 2196 лв. 1552 лв. 992 лв. 1369 лв. 

09.04.2017 г.  BB 1552 лв. 2196 лв. 1552 лв. 992 лв. 1369 лв. 

 
 
 
 
 
Допълнителни екскурзии  
Екскурзии с водач на български език при записани минимум 15 човека:  

Екскурзия  Цена за възрастен  Цена за дете до 11,99г.  

Обзорна обиколка на Абу Даби с включен обяд  147лв.  130лв.  

Обзорна обиколка на Абу Даби без обяд  108лв.  90лв.  

Обиколка на Модерен Дубай /4 часа/  80лв.  80лв.  

Посещение на емирствата Шаржа и Ажман /4 часа/  80лв.  80лв.  

Разходка до източния бряг с включен обяд  147лв.  130лв.  

Целодневна екскурзия до Ал Аин с включен обяд  147лв.  130лв.  

 
Посочените цени са при записани минимум 15 човека.  
 
Екскурзии с включени трансфери:  

Екскурзия  
Минимален брой 
записани туристи  

Цена за 
възрастен  

Цена за дете 
до 11,99г.  

Бурж Халифа и обяд в ресторант 
Mediterraneo в хотел Армани с трансфер  

2  264лв.  244лв.  

Бурж Халифа и вечеря в ресторант 2  289лв.  269лв.  

http://http/somewhere-hotels.com/tecom-home/


 

 

Mediterraneo в хотел Армани с трансфер  

Обяд в Бурж ал Араб  2  372лв.  254лв.  

Вечеря в Бурж ал Араб  2  438лв.  298лв.  

Сафари в пустинята с включено барбекю  2  110лв.  110лв.  

Посещение на Miracle Garden  2  78лв.  78лв.  

Вечеря на арабска галера  2  120лв.  95лв.  

Посещение на Ferrari World  4  225лв.  225лв.  

Посещение на Yas Water World  4  225лв.  225лв.  

Комбиниран билет за Ferrari World и Yas 
Water World (еднодневен)  

4  285лв.  285лв.  

Полет с хеликоптер (12 минути)  2  422лв.  422лв.  

Полет с хеликоптер (17 минути)  2  474лв.  474лв.  

Среща с делфини в хотел Атлантис  2  606лв.  606лв.  

 
Цени за входни билети за най-новите атракциони (не включват трансфер):  

Атракция  
Цена за 

възрастен  
Цена за дете до 

11,99г.  

Бурж Халифа - 124-ти етаж  85лв.  70лв.  

Бурж Халифа - 148-ми етаж  220лв.  220лв.  

Дубай Парк Motiongate (отваря врати на 31.10.2016г.)  185лв.  155лв.  

Дубай Парк Боливуд (отваря врати на 31.10.2016г.)  152лв.  135лв.  

Дубай Парк Леголенд (отваря врати на 31.10.2016г.)  160лв.  135лв.  

Воден Парк Леголенд (отваря врати на 31.10.2016г.)  130лв.  115лв.  

Комбиниран билет за Motiongate, Боливуд и Леголенд 
(еднодневен)  

265лв.  255лв.  

Комбиниран билет за Motiongate, Боливуд и Леголенд 
(двудневен)  

400лв.  380лв.  



 

 

IMG - Свят на приключения  152лв.  130лв.  

Делфинариума в Дубай - шоу с делфини и тюлени  60лв.  30лв.  

Делфинариума в Дубай - среща с делфини  141лв.  141лв.  

Делфинариума в Дубай - плуване с делфини в плитка вода  253лв.  253лв.  

Делфинариума в Дубай - плуване с делфини в дълбока 
вода  

335лв.  335лв.  

Аквариума в Дубай и Подводния зоопарк  40лв.  40лв.  

Полет с хидроплан (25мин.)  613лв.  519лв.  

 
Забележка: За повече информация относно допълнителните екскурзии - 
http://www.dreamholidays.bg/exotic/Exotic_Dubai/view?oid=72070  
 
Пакетните цени са в лева, на човек и включват:  

 Самолетен билет София - Дубай - София с авиокомпания Флай Дубай с включени летищни 
такси, ръчен багаж до 7кг. и чекиран багаж до 20кг.  

 Трансфер летище - хотел - летище  
 7 нощувки в хотел по избор или подобен със закуска  
 Обзорна екскурзия на Дубай с екскурзовод на български език  
 Медицинска застраховка “Помощ при пътуване” с покритие 5 000 eвро  
 Обслужване от представител на фирмата партньор на български език  
 Кетъринг в самолета (не се включват допълнителните напитки).  

 
Пакетните цени НЕ включват:  

 Туристическа такса Дирхам в Дубай - заплаща се задължително и лично от туриста при 
напускане хотела (3 долара за хотел 3*, 5 долара за хотел 4*, 6 долара за хотел 5* на вечер, 
на стая)  

 Допълнителни екскурзии – заявяват се и се заплащат предварително от България;  
 Разходи от личен характер  

 
Необходими документи:  

 Валиден задграничен паспорт минимум 6 месеца от датата на напускане на страната  
 Поздписване на договор за организирано пътуване;  
 Депозит в размер на 50%  
 Пълно плащане – 30 дни преди датата на заминаване.  

 
Забележки:  

 Дете може да бъде настанено в двойна стая със съответните намаления, само ако НЕ ползва 
допълнително легло! Ако детето ползва допълнително легло, плаща цена като трети 
възрастен на допълнително легло!  



 

 

 При резервация в Дубай на трети възрастен в двойна стая - третото легло не е редовно, а 
допълнително /тип разтегателен диван, походно и др./  

 Допълнителни екскурзии се резервират и заплащат предварително от България. Цените на 
екскурзиите са валидни при 15 записани туриста за екскурзия.При по-малък брой записани 
туристи за дадена екскурзия цената се препотвърждава от наша страна.  

 Екскурзовод на български език е гарантиран при над 15 записани туриста.  
 При екскурзия с по-малко от 15 човека, обслужването е на английски език.  
 Туроператорът си запазва правото на промяна в последователността на изпълнение на 

програмата и допълнителните екскурзии.  
 Туроператорът предоставя възможността на клиента да сключи застраховка „Отмяна на 

пътуване“, застраховка за разходите за съдействие, включително при репатриране, както и 
за случаите на злополука, болест или смърт със ЗАД "Армеец" АД до 5 дни след сключване 
на договор.  

 

 

 

 

За повече информация, моля свържете се с нас: 

 

Деми травел EOOД 
Тел: +359 2 850 4666 

   Факс: +359 2 850 4665 
                   Мобилен тел: +359 894 618 453 

               E-mail: office@demi-travel.bg 
                                                                             Web site: http://www.demi-travel.bg                          
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